
 

 

؛ وما جاء سوى ذلك من مصاحل بدنية أو  ؛ هذه هي حكمة الشرعية التعبدية للصوم وجل أي تتقون اهللا عز

؛ وأنا يؤسفين كثريا أن يركز بعض الناس على فوائد  مصاحل اجتماعية فإا تبع وإال ففيه مصاحل بدنية واجتماعية

ال يركز عليه وكأنه ما شرع إال هلا ألن هذا يذهب الصوم البدنية واالجتماعية أنا ال أقول ال تذكر، تذكر لكن 

روح الصيام وهو التعبد هللا به فإذا قيل لإلنسان أنت إذا صمت صار يف هذا زوال للفضالت اليت يف بدنك من 

الطعام وصار يف هذا كذا وكذا من فوائد الطبية وصار يف هذا أيضا تذكري لك بإخوانك الفقراء حىت تواسيهم 

؛ حنن ال نقول هكذا وننسى األصل الذي من أجله كتب الصيام وهو تقوى اهللا  ه ذلك من أمورمبالك وما أشب

من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس هللا حاجة في أن  (وهلذا قال الرسول عليه الصالة والسالم: 

ىل أن آيت لكم بشاهد ؛ والتقوى فيه ظاهرة جدا وال حاجة إ هذا هو احلكمة من الصوم ) يدع طعامه وشرابه

واإلنسان مبجرد  وجل يف أيام الصيف نعم وأنتم تصومون رمضان وحتسون مبا يكون بنفوسكم من تقوى اهللا عز

هي من مقتضى اليت  ةما تكون لنفسه أو يشعر نفسه أنه ترك مالذه هللا الشك أنه يقول إذا تركت هذه املالذ

ن هذا الشك أنه ميأل قلبه حمبة هللا وتعظيما له ونورا وإميانا فإ الطبيعة وحتث عليها الطبيعة حثا عظيما نعم

هنا مطلقة  )) لعلكم تتقون ((؟  شيخ السائل :  . )) لعلكم تتقون : ((وطمأنينة وهذا هو السر يف قوله تعاىل

ال ما له وجه الصواب أنكم لعلكم تتقون اهللا ألن التقوى إذا أطلقت فهي هذا تقوى اهللا الشيخ : ؟  هل له وجه

؟  قد يقول قائل إن التقوى غالبا يكون يف السائل :  وما أشبه ذلك نعم))  تقوىلوتعاونوا على البر وا ((مثل: 

؛   إنسان إذا شبعوغري النوم ما جربت يا وليد، الشبع هو الذين يدعوا إىل التعب واالنكسار، وإىل النوم الشيخ : 

؛ تأثري يعرفها أرباب السلوك حنن ما نعرفها ألننا  لكن الشك أن هذا التعب وهذا االنكسار له تأثري على القلب

ح عظيم للقلب إذا كان يف احلدود الشرعية أنا لكن على كل حال أرباب السلوك يعرفون هذا فله إصال  إذايعين

لكن له تأثري السيما إذا  كلوا من طيبات ما رزقنكم واشكروا اهللا )) ((ال   ئمأنت صاما أقول تروح وتأكل 

أياما  )) أياما معدودات ((مث قال: طيب   . اقرتن به أن اإلنسان يشعر به بأنه يتعبد هللا وهذا له فائدة عظيمة



 

 

؟  ؟ مها مر علينا من كالم ابن مالك ألن الصيام مصدر يعمل عمل فعل وال ال )) الصيام ((هذه مفعول لقوله: 

يعين كتب عليكم أن تصوموا أياما  )) أياما ((؟ فالصيام عمل يف قوله:  ويش هو؟  املهم هو اآلن مع أل فهمت

؛ والنكرة تفيد القلة وتفيد الكثرة وتفيد العظمة وتفيد اهلون  نكرة))  (( أياما معدودات؛ وقوله:  معدودات

أفادت القلة يعين هذا الصيام ليس أشهرا ليس سنوات ليس  )) معدودات ((حسب السياق ملا قرنت هنا بقوله: 

ع ال خيفاكم أا من صيغ مجع القلة ألن مج )) معدودات (( ؛ و أيام معدودات قليلة, أسابيع ولكنه أيش؟ أيام 

وجل قليلة إذا حسبت  مذكر السامل ومجع مؤنث السامل من صيغ مجع القلة يعين فهي أيام قليلة وصدق اهللا عز

مث قال يف  )) أياما معدودات ((ثالثني يوم من ثالمثائة وستني يوم قليلة ومع ذلك فيها هذا القول العظيم: 

املريض واملسافر يشمل  )) ذين آمنوا كتب عليكميا أيها ال (( كتبألن  ))  (( كتب عليكماالستثناء من قوله: 

شرطية  )) من  )) (( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ((: لكن قال ؛  والقادر والعاجز

خربه حمذوف والتقدير: فعليه عدة من  أوعدة مبتد اجلملة جواب الشرطفعدة ))  ((فعل الشرط  )) كان (( و

))  فمن كان منكم مريضا (( وقوله: ه حمذوف والتقدير: اجلواب عدة نعم؛أأيام أخر؛ وجيوز أن تكون خربا مبتد

مريضا أخذ بعض أهل العلم بظاهره وقال أي مرض يصيب اإلنسان فله أن يفطر، أي مرض يصيب اإلنسان فله 

من كان منكم  ((ه إنه إمنا استثين املريض ملشقة الصوم عليه وعلى هذا فنقول أن يفطر ولكن يف هذا نظر ووجه

؛ أو يفوت به العالج   مرضا يشق عليه الصوم أو يتأخر به الربء؛ يعين ما يشق عليه لكن يتأخر به الربء )) مرضا

تأثريا على هذا املرض ؛ فاملهم إذا كان للصوم  كما لو قال له الطبيب خذ حبوبا كل أربع ساعات وما أشبه ذلك

رس فصار معه فصل بسبب ديف ؛ أما مريض  مبشقة أو بتأخر برء أو اختالط يف العالج فإنه جيوز له أن يفطر

شوكة صار  ؛ أو يف أصبعه رس ولكنه يتحمل الصيام بدون مشقة نقول له أفطر؟ ما نقول له أفطردوجع ال

؛ فإذا أيضا ال نقول له أفطر؛ فاملرض مل يؤثر عليه إطالقالكنه ال يشق عليه الصوم هذا  الفطور من أجلها نعم

 )) أو على سفر ((وقوله:   ؟ قلنا التخصيص مفهوم من العلة . قال قائل: حنتاج الدليل إىل هذا التخصيص



 

 

على سفر؛ ما قال أو مسافرا مع أنه قال يف األول مريضا ومل يقل يف مرض  فالبد أن يكون هناك حكمة يف 

؟ احلكمة من قال إن من عزم على الرحيل فله اإلفطار ولو كان يف وسط بلده   احلكمةهي عبري فما اختالف الت

أو على  ((فإنه يظهر متاما معىن قوله:  ) إنه هو السنة(  كما هو مروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه وقال

  ؛ وهلذا يقول الشاعر:  بأن املتهيئ للسفر املرحتل لو ما خرج وصار يف السفر حقيقة فإنه على سفر )) سفر

  مر الجراد على زرعي فقلت له     ال تأكلن وال تسعى بإفسادي    

  فقال إنا على سفر البد من زاد   فقام خطيب منهم فوق سنبلة   

فعدة  ((قوله:  )) مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرفمن كان منكم  ((  ؛ الشاهد قوله: إنا على سفر

إما أا  )) عدة ((؛ مث إن:  هذه على تقدير فعل حمذوف والتقدير: فأفطر فعدة من أيام أخر )) من أيام أخر

، أو فاملكتوب عدة من  حمذوف تقدير: فالواجب عدة أخربها حمذوف تقدير: فعليه عدة؛ أو أا خرب مبتدأ مبتد

 الطالب : هذا التشبيه ألي شيء يا مصطفى؟))  كتب عليكم الصيام كما كتب ((قوله تعاىل:   . أخرأيام 

ما نظريها أو هل  الشيخ :،  الالطالب : أي نعم وليس املكتوب باملكتوب ؟  الشيخ : ، تشبيه كتاب بالكتاب

إنكم  (مثل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: الطالب :  ؟على ما قلت  يدلهناك شاهد يف مثل هذه الرتكيب 

فهنا قطع عن التشبيه  ) إنك سترون ربكم كما ترون القمر ( الشيخ :)  ترون اهللا كما ترون القمر ليلة البدر

مصدرية  الشيخ :ما مصدرية، الطالب : ؟  ما هنا )) كما كتب ((؛ طيب قوله:  للرؤية بالرؤية ال للمرئي باملرئي

لعل معناها  )) لعلكم تتقون ((؛ قوله:  ، نعم صح نعم الشيخ :ما تصلح، الطالب : موصولة؟  نعم، ما تصلح

الطالب : ؟  ويش إعرابه))  أياما ((لتعليل يعين ألجل أن تتقون؛  الشيخ :معىن لعل؟ تعليل، الطالب : يا أمحد؟ 

يعين كتب نائب   مفعول لكتب : الشيخ )) ((كتب مفعول لـالطالب : ؟  مفعول أليش الشيخ :،  أياما مفعول

؟ أي نعم، وهذا الصيام ينصب مفعوال به؟  مفعول الصيام الشيخ :،  مفعول الصيامالطالب : ؛ مفعول أليش؟ 



 

 

 الشيخ :مفعول لفعل حمذوف ، الطالب : ؛ ال،  ما ينصب ألنه اسم الشيخ :،  ما ينصب ألنه الطالب :  نعم،

؛ طيب وهنا حيل حمله فعل إن كان فعل معا أو ما حيل حمله  ، أيام تقول ؟ نعم ويش التقدير؟ تقدير: فعليه، فعليه

 ((؛ طيب ما احلكمة من قوله تعاىل:  ؛ فهو إذا مفعول الصيام يعين: كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات

الشيخ ؛  قليلشيء هي  وإمناليبني اهللا تعاىل بأن هذه األيام ما هي كثرية الطالب : ؟  عبد اهللا )) أياما معدودات

صح ختفيف من اهللا على املكلف؛ أما ما أسأل  الشيخ :،  ختفيف على العبادالطالب : ؟  أيش احلكمة منها :

؛ نقول هذه من أجل ختفيف األمر على املكلف يقتضي؛ يعين كما لو أقول  ملاذا كانت أياما أسأل ملاذا عرب بأيام

فمن كان منكم مريضا أو  ((طيب قوله:  ؛  ليايل قليلة أو ما أشبه ذلكلك ما هي إال أيام قليلة أو ما هي إال

الشيخ نعم؛ الطالب : هل املراد مطلق املرض؟   الشيخ : ؟ نعمالطالب : هل املراد مطلق املرض؟  )) على سفر

الشيخ أي مرض يكون،  الطالب :  أي مرض يكون؟  الشيخ : ، أي مرض عامالطالب : ؟  أي مرض يكون :

الطالب ؛  ولكن املراد من هو الشيخ :؛  هو ظاهر قوله كذا ولكن الصحيح غري ذلكالطالب : ؟  طيب توافق :

أيه أحسنت  الشيخ :املراد هو الصيام الذي مرض الذي يشق معه الصيام أو يتأخر معه الشفاء أو يعارض ؛ : 

قوله   . من العلة واحلكمة متام الشيخ :؛  يؤخذ من العلةالطالب : ؛  زين وهذا التقييد الذي قيدنا به الظاهر

 أو على سفر ((طيب قوله:  الشيخ :؛  السفر؟ ما أخذناه الطالب :ما هو السفر ؟  )) أو على سفر ((تعاىل: 

وإذا ضربتم في  ((وبلفظ:  ))، أو على سفر ((السفر جاء يف القرآن ويف السنة وجاء يف القرآن بلفظ:  ))

؛ ومل حيدد اهللا سبحانه وتعاىل وال رسوله  وما أشبه ذلك )) ون يضربون في األرضآخر و  ((: وبلفظ )) األرض

، ما يف القرآن إن السفر حمدد  ؛ ومن أراد أن يتبني ذلك فلرياجع ، ال مسافة وال زمنا مسافة وال زمنا هلذا السفر

ساحون ينسحون األرض حىت مبسافة يقطعها اإلنسان وليس هناك يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم أناس م

؛ ألن الذين حيددون املسافة حيددون إىل شعرة الربدو يعين  يدركوا الذراع والشرب واألمنلة وحبة الشعري وشعرة الربدو

حدد الرمل تفرق بني املسافر وغري املسافر الذي من ون احلبة غري مسافر والذي من ورائها مسافر هذا يقول شيخ 



 

 

وال فيه نص صحيح يعرف هذا التقدير ذه املسافة وسلم  عن رسول اهللا صلى اهللا عليهاإلسالم ما هو ما ورد 

؛ كذلك أيضا مل يقيد السفر بزمن وهلذا اضطربت أقوال أهل العلم يف هذه املسألة على أقوال تبلغ  وهذا صحيح

م رمحه اهللا له قاعدة معروفة ؟ شيخ اإلسال حنو العشرة ما هو السفر أ حيدد بزمان أم حيدد مبسافة أم حيدد بالعرف

وهو أن كل شيء أطلقه الشارع ومل حيد له احلد فإن الرجوع فيه إىل العرف فما تعارفه الناس فهو انطبق عليه 

؛ قال فما عده الناس سفرا حبيث يقال فالن سافر حبيث يعد له الزاد واملزاد ويتهيأ له فهو  احلكم وذكر منه السفر

؛ وقال آخرون إذا  بعض العلماء إنه إذا خرج ثالثة أميال مطلقا وإن مل يسم سفرا قصر؛ وقال  سفر وما ال فال

كان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج ثالثة أميال أو فراسخ  (خرج ثالثة فراسخ احلديث أنس بن مالك: 

عتني إذا خرج هذه قال فعل هذا يقول مادام الرسول صلى اهللا عليه وسلم يصلي رك)  ـ شك شعبة ـ صلى ركعتين

بأقل أو  خرج ؛ ولكن قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا إن هذا حكاية حلال وقع فال ندري لو املسافة فإننا نأخذ ا

؛ ولكنك إذا تأملت لفظ  لكن إذا خرج أقل ؛ أكثر على كل حال يقصر بالشك ألنه من باب أوىل ؛ أكثر

، إذا خرج،  : إذا خرج ثالث نه ال قصر فيه ألنه يقولاحلديث وجدت أنه أقل من ذلك ما احلديث يدل على أ

؟ ثالثة فراسخ،  ؛ أيهما أحوط أقل الشيء هي ثالثة أميال أو فراسخ فمفهومه إذا خرج أقل فإنه ال قصر فنقول

، يرون مدة مسافة القصر ستة  ؛ لكن عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم يرونه ستة عشر فرسخا ثالثة فراسخ

؛ وعلى هذا فنقول مادامت املسألة ليس فيها حد بني  فما بلغها فهو قصر وما دوا فليس بقصرعشر فرسخا 

شرعا فإنه إذا خرج هذه املسافة اليت كان الرسول عليه الصالة والسالم يصليها ركعتني قصر فما دوا حمل شك 

فإنه يقصر إال أنه مل يعد سفرا مثل ، األصل اإلمتام فيتم وما خرج عن الثالثة  ؟ اإلكمال ؟ أيش األصل واألصل

رجل خرج مبسافة ثالثة فراسخ ورجع من يومه فإنه ال يعد مسافرا حىت يف العرف ال يعد مسافرا فال يثبت له 

؛ فصار السفر اآلن إما أن  حكم السفر؛ لكن لو خرج رجل ثالثة فراسخ وأقام مدة ذا املكان فإنه يعد مسافرا

التعبري اختلف  )) أو على سفر ((وقوله سبحانه وتعاىل:   ن بالزمن حسب العرف .يكون مبسافة وإما أن يكو 



 

 

أو على  ((ويف السفر قال: ))  فمن كان منكم مريضا ((ومل يقل ومن كان فيه مرض  )) مريضا ((يف قوله: 

، تكون له  أن املسافر قد تكون له حالة تشبه اإلقامة ؟ قد يقال احلكمة ـ واهللا أعلم ـ ما هي احلكمة )) سفر

فهو يف احلقيقة ما كأنه مسافر لكنه أيش؟   بلد مسرتحيا مطمئنا مستظال نعمحال تشبه اإلقامة مثل ما لو أقام يف

لكنه على سفر ما نيته اإلقامة مثل ما حصل للرسول صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة فتح فإنه أقام يف مكة تسعة 

شر يوما وهو يقصر الصالة وقد أفطر حىت انسلخ الشهر كما يف حديث ابن عباس الذي يف البخاري؛ الرسول ع

، هو ومقيم على حد سواء لكنه يف احلقيقة  ؟ كأنه مقيم صلى اهللا عليه وسلم هنا باعتباره يف بلد ويش يعترب

؛ هذه  حاجته مث يرجع فهنا نقول إنه على سفر على سفر ما نيته اإلقامة نيته أن يبقى يف هذا املكان ملدة مبقدار

: أن املتهيئ للسفر كاخلارج فيه مثال أن اإلنسان عزم على أنه  ؛ فائدة أخرى على رأي بعض أهل العلم فائدة

ميشي بعد الظهر يف رمضان وهذا متهيئ يهيأ أفشه حيمل متاعه وما أشبه ذلك يقولون وإن كان يف بلده فإنه جيوز 

؛ لكن احلديث هذا فيه مقال  ) إنه من السنة( كان أنس بن مالك رضي اهللا عنه يفعل ذلك ويقول ؛ و  أن يفطر

؛ وهذا قالوا خري من كونه  ؛ لكن على رأي من أثبته يقول إن اإلنسان إذا عزم على السفر أصبح مفطرا عنه

ومنهم أئمة األربعة على خالف ؛ لكن مجهور أهل العلم  يصوم مث إذا خرج أفطر ألنه مل يدخل يف العبادة أصال

هذا القول على أنه ال حيق له الفطر إال إذا خرج على خالف بينهم أيضا هل جيوز مل سافر يف أثناء اليوم وهو 

إذا  الشيخ :؛ يأ  هل يفطر إذاالسائل :  صائم أن يفطر أم ال والصحيح أنه يفطر لداللة السنة على ذلك .

ال ما أرى هذا ما أرى ألن احلديث فيه مقال أن نأخذ منه شيء  واألصل  يخ :الش؟  يأإذا السائل : أيش؟ 

رمبا يتأخر السائل : ؛  وجوب الصوم واحلمد هللا إذا خرج مادام إذا خرج له أن يفطر خيرج صائما وإذا شاء أفطر

حيمل   وميشي لكن نعم خصوصا وقتنا اآلن ألن اآلن إنسان مربوط بغريه بنسبة األسفار؛ باألول واحد  الشيخ :

فعدة معروف أن مجهور أهل  )) فعدة من أيام أخر ((بقينا قوله تعاىل:   . اآلن خصوصا بالطائرات مربوط بغريه

؛ وقال أهل الظاهر إنه ال العلم ما عدا أهل الظاهر يقولون إن اآلية على تقدير حمذوف وهو: فأفطر فعليه عدة



 

 

فمن   ((؛ وعلى هذا  بني احلذف وعدم احلذف فاألصل عدم احلذفتقدير ألن األصل عدمه فإذا دار الكالم 

من أيام  ((؛ فلو صام مل جيزئه ألن اهللا أوجب عليه العدة  ففرضه عدة من أيام أخر )) كان مريضا أو على سفر

لقوة تعليله ؛ وهذا القول لو ال وجود السنة لكان قويا  ؛ فعليه لو صام مل جيزئه أخر أي مغايرة هلذه األيام )) أخر

؛ وذلك أنه ثبت الصحابة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم  ولكن السنة بينت أن اآلية البد فيها من تقدير فأفطر

؛ ولو كان الصوم حراما ما فعله  منهم الصائم ومنهم املفطر فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم

ل قد كان عليه الصالة والسالم يصوم يف رمضان كما يف حديث أيب الصحابة حبضرة النيب صلى اهللا عليه وسلم ب

كنا مع النبي صلى اهللا عليه وسلم في رمضان في شدة الحر وأكثرنا ظال صاحب الكساء فمنا  (:  الدرداء

السائل : )  من يتقي الشمس بيده وما فينا صائم إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعبد اهللا بن رواحة

؛ فهذا دليل على جواز الصوم يف السفر؛ مث إن الرسول صلى اهللا  ، يف سفر يف سفر الشيخ :؟  سفرهذا يف 

عليه وسلم أيضا صام حىت جاء الناس إليه فقالوا يا رسول اهللا إن الناس قد شق عليهم الصيام وإم ينتظرون ماذا 

رون إليه وأفطر يف أثناء النهار فهذا دليل تفعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه وهو على ناقته والناس ينظ

فعدة من أيام  ((وليس بواجب ـ واحلمد هللا ـ أن يفطر؛ وقوله:  ؟ على جواز الصوم يف السفر وهو احلق على أيش

؛ أيام نكرة فنستفيد أنه لو صام عن أيام الصيف أيام شتاء جيزي وال ال؟  أيام ما قال من األيام األخر )) أخر

وفيه إن شاء اهللا نذكر يف الفوائد إىل أن واجب  )) من أيام أخر ((؛  مبعىن مغايرة )) أخر ((ام نكرة جيزي ألن أي

وعلى الذين  )) (( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ((  )) فعدة من أيام أخر ((؛  األيام دون الشهر

 طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وعلى الذين يطيقونه فدية ((ملا أوجب الصيام قال:  )) يطيقونه

وأن الصيام على املطيع إما أن يفدي  )) كتب عليكم الصيام ((كأن هذا هذه اجلملة كأا تفصيل لقوله:  ))

الطاقة مبعىن القدرة أي يقدرون عليه هذا هو ))  وعلى الذين يطيقونه ((؛ وقوله:  وإما أن يصوم والصوم خري له

أي يبلغ الطاقة منهم حىت يصبح  )) يطيقونه ((؛ وقال بعض أهل العلم  إن شاء اهللا تعاىلالصواب كما سيأيت 



 

 

؛ وقال اآلخرون إن يف اآلية حذفا والتقدير:  ؛ فمعىن يطيقونه يطوقونه أي تكلفونه ويشق عليهم شاقا عليهم

هذا القول يقتضي تفسري ؛ وهذا القول أضعفها ألن  ، وعلى الذين ال يطيقونه وعلى الذين ال يطيقونه فدية

؛ أما من قال  ؛ وهذا تفسري لضده وال يستقيم وهذا يقول: ال يطيقونه )) يطيقونه ((املثبت باملنفي اهللا يقول: 

يطيقونه أي يبلغ طاقتهم حىت يشق عليهم فهذا له وجه لكن ما ثبت يف الصحيحني من حديث سلمة بن 

 وأن تصوموا خير لكم ((؛ ألن القول يف آخرها  ل على ضعفهاألكوع يدل على ضعفه بل وظاهر اآلية أيضا يد

يدل على أن هؤالء يستطيعون الصيام وأنه خوطب به من يستطيع وحديث سلمة بن أكوع يف الصحيحني  ))

شهر  ((أنه أول ما فرض الصيام كان اإلنسان خمريا بني أن يصوم ويتبعه مث أوجب اهللا الصوم يف اآلية اليت بعدها 

 )) فدية ((أي يستطيعونه؛  )) يطيقونه ((وهذا هو القول الراجح إن معىن ))  الذي أنزل فيه القرآنرمضان 

؛  )) وعلى الذين يطيقونه ((مؤخر خربه :  أمبتد الشيخ :مؤخر،  أمبتد الطالب :؟ أ فدية هذه خرب وال مبتد

الصوم متعلق بك وأنك مكلف به ؛ واألصل أن  أي فداء عن الصوم يفتدي به عن الصوم )) فدية ((وقوله: 

 ((هذه عطف بيان لقوله:  )) طعام ((وقوله:  )) فدية ((؟ بطعام مسكني  فكف نفسك من هذا التكليف مباذا

؟ يوزع  طعام مسكني هل يوزع على األفراد أو على اجلملة )) طعام مسكين ((؛ هذه فدية  ألا تبينه )) فدية

؛  طعام مسكني وليس املعىن عليهم طعام مسكني لكل شهر بل لكل يوم ؛ يعين عليهم بكل يوم على األفراد

؟ ومساكني مجع فكما أن األيام اليت عليهم  عرفتم )) طعام مساكين ((ويدعوا لذالك القراءة الثاين يف اآلية: 

ات فيها قراء )) فدية طعام مسكين ((؛ وقوله:  مجع فكذلك املساكني الذين يطعمون البد أن يكونوا مجعا

؛  اإلضافة واجلمع مساكني   )) فدية طعام مساكين )) (( فدية طعام مساكين ((عندي نشوف القراءة األوىل: 

 توافق اليت يف املصحف )) فدية طعام مساكين ((؛ قراءة ثانية:  فدية طعام فدية فدية طعام مساكني هذه واحدة

 )) فدية طعام مساكين ((؛ ففيها أيضا ثالث قراءات:  ، إال أا باجلمع ؟ باجلمع نعم ، إال أا ؟ أي نعم

؛ فدية فدية طعام أي فدية من  وهذه من باب إضافة الشيء إىل نوعه كما أقول: خامت حديد أي من حديد



 

 

وهي على ما يف مصحف  )) فدية طعام مساكين ((؛ أما القراء الثالثة اليت خالف املصحف:  طعام مساكني

لكنها بينت أن املراد باملسكني اجلنس وأنه موزع على األفراد وأن املراد فدية لكل يوم  أصل بيانفيكون الطعام 

 الطالب :؟  ما فيه؛ بني قدره الشيخ :،  ال الطالب :؟  طعام بني نوعه )) طعام مساكين ((؛ وقوله:  مسكني

لكن نوعه مل يبني وال  ، أي جنسه طعام زين جنسه طعام الشيخ :؛  ال  الطالب : ؟ بني جنسه الشيخ :؛  ال

؛ إذا نرجع إىل مسمى الطعام فما مسي طعاما كفى؛ فإذا كنا يف بلد ال يطعمون إىل اللحم ناس ما عندهم  قدره

 ، السمك الطالب :؟  إال اللحم واحليتان على شاطئ البحر يأكلون من الطيور ومن األمساك ويش يصري الطعام

 الشيخ :؛  زرع الطالب :؟  أمساك اللحم كذا وال ال؟ إذا كنا يف بلد ال يأكلون إال الزرع يكون الطعام  الشيخ :

؛ فيتبني ذا ضعف من يقيد الطعام بأنه ما جيزئ يف  ؟ ما جيزي إذا كنا يف بلد ال يطعمون الشعري؟ ما جيزي

لتمر والشعري والزبيب فقط وهي: الرب وا الفطرة مث يقودون الذي جيزئ يف الفطرة كم من صنف ؟ مخسة أصناف

؛ املقدار، املقدار مل يبني وعلى هذا لو غدا  لكن الصواب عموم اآلية ما مسي طعاما فهو كاف واألقط نعم

صار يصنع طعاما فيدعوا إليه ؛ وهلذا كان أنس بن مالك رضي اهللا عنه  ؟ أجزأهم املساكني أو عشاهم أجزأهم

؛ وقال بعض أهل العلم إنه البد أن يكون  ؟ عن صوم رمضان ألن اهللا أطلق طعام ثالثني مسكينا ويكفيه عن

؟ دليلهم على نصف الصاع أن  ؛ طيب ما دليلهم على نصف صاع الطعام مدا من بر أو نصف صاع من غريه

ة له أطعم ست( الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال لكعب بن عجرة حينما أذن له يف حلق رأسه وهو حمرم قال 

لكل مسكني نصف صاع قالوا فهذا تقدير من الرسول صلى اهللا عليه  ) مساكين لكل مسكين نصف صاع

فمن قال إن  )) ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ((؛ الذي يف القرآن:  وسلم يف شيء مطلق من القرآن

 أا مؤمنةبمثل ما محلنا اآلية املطلقة يف حترير الرقبة على اآلية املقيدة  املطلقة حتمل على هذه اآلية نعم اآليات

قالوا فحمل اآلية املطلقة على اآلية املقيدة بوصف كحمل اآلية املطلقة على اآلية املقيدة يف القدر ألن حقيقة 

وصفته   الشيخ :،  نعم الطالب :؛ فأنا إذا قلت عندي بر قدره عشرة أصواع وصفته وال ال؟  القدر وصف موافق



 

 

إذا كان يريد أن يفرقه عليه بدون أن  املطلق يف مجيع أنواع الطعام نعمكما لو قلت عندي بر طيب قالوا فيحمل 

؛ وأما الذين قالوا وأما دليل املد من الرب فدليلهم أن معاوية رضي اهللا عنه ملا قدم  عليه حيمل على هذا املقيد

فعدل الناس يف وقته عن  ) إني أرى مدا من هذه يعدل مدين من الشعير( ا قال املدينة وإذا الرب قد كثر فيه

من الصحابة مثل أيب  عارضه من عارضهإخراج الفطرة من صاع إىل نصف الصاع لكن معاوية رضي اهللا عنه 

) أنا ال أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم ( سعيد رضي اهللا عنه ألنه قال 

والشك أن ما ذهب إليه أبو سعيد رضي اهللا عنه هو احلق يف مسألة الفطرة ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 فرض النبي صلى اهللا( ؛ وقيد، ومن متر ومن شعري كما يف حديث ابن عمر:  عني الفطرة من أصناف خمتلفة

كنا نخرجها صاعا من طعام  (وأبو سعيد قال:  ) عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير

الرب ما ذكر ألنه يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم  نعم وكان الطعام يومئذ الشعير والتمر والزبيب واألقط )

ذكر الرب يف مسألة الفطرة وعلى هذا فنقول إن قليل جدا ما كان طعامهم العام وهلذا ما ورد يف السنة الصحيحة 

بالشعري أم  ؛ طيب الرز ما تقولون فيه أيلحق الذين قالوا بأنه جيزئ مد أخذوه من فعل معاوية رضي اهللا عنه

بالرب،  الطالب :ال الذين يقيدون مبد بر أو نصف صاع من متر أو شعري؟   الشيخ : ؛ بالطعام الطالب :بالرب؟ 

؛  أيه أنا أرى أنه يلحق بالرب وأوىل به لسهولته أسهل من الرب أسهل وأكثر فيما أظن الشيخ :شعري رخيص جدا، 

إذا حبيتك مد من الرز يف قدر وطبخته كم يصري من ؛ اآلن  نشوف الشيخ :؛  ال متوسط يا شيخ الطالب :

لكن حط لك حب من الرب ما يشب  ن مدين نعميصري مدين أو أكثر م الشيخ :،  يصري مدين الطالب :املد؟ 

؛ مث ما حيتاج هو إىل مئونة هذا الرب ما ميكن تأكل إال عن  هذا الشبا حىت لو طحنت ما يكون يبلغ هذا املبلغ

شيخ السائل :   . ؛ لكن هذا صلح نوج  وفكه بس ما فيه شيء ؟ نعم ؟ نعم، ومرص  وال طاحن وعاجن كذا

ينتفع مبال السائل : ويش ينتفع به؟  الشيخ :فع من أنواع األطعمة حىت الرب ما ينتفع ؟ بعض األماكن اإلنسان ينت

يعين ينتفع السائل : ويش يفيد الكروش؟  الشيخ :أي نعم؛  السائل :  كروش يعين؛ الشيخ :يريد يأخذ ماال؛ 



 

 

األكل وهلذا يقدم أهم ما يكون  الشيخ :ا األكل؛ ويش هو؟ يعين أنت ال جتد مساكني يف مكان مثال؟ 

 فقراء ما جيدأجانب  يعين مثال إنسان ليس يف بلده غريب مثال يف بالدالسائل : ؛  سد اإلنسان سد اجلوع عن

؛ شيخ اإلسالم يرى أنه جيوز أن يطعم من ش ي؛ إنه يأكل سندو  الطعام الذي هم يأكلون الشيخ :طعام كيف ؟ 

ألنه يشق السائل : ال ال غري املسلمني ال؛  الشيخ :يا شيخ ؟ أي بس ما يطعم غري املسلمني  السائل :اخلبز؛ 

يف مثل هذه نقول مثل الزكاة تدفعها ببالد أخرى من بالد املسلمني من  الشيخ :؛  عليه أن جيد يف ناس يف بالد

طعام العام املهم إنه بالنسبة للطعام العام  الشيخ :؟  طعام الرب كيفالسائل : ؛ كيف ؟  احملتاجني تؤكل أحد مث

ال ال، حيمل على أنه شهر الذي   الشيخ :هل يؤخذ من أثر أنس القوائم ثالثني يوم ؟ السائل :   ؛ الشك أا

 ناشيخالسائل : على كل حال   الشيخ :لكن الشهر تسعة وعشرون يوم السائل :  كان يطعمه هو ثالثني يوم .

الذي يظهر يل أنا يف   الشيخ : ة على آية. .؟حديث كعب عجر  أي من راجع عنالسائل : وهو؟  الشيخ :؟ 

مسألة الطعام إن املطلق يبقى على إطالقه املطلق يبقى على إطالقه ألن آية الفدية يف احلج هلا أبدال رفيعة وهي 

النسك مثال فالنسك الشك أنه يطعم أكثر من عشرة مساكني والظاهر واهللا أعلم إن  على ما هي عليه على 

؛ من ال جيد شيئا ئا ؟ قرائتان املراد به من ال جيد شي )) مسكين ((أو  )) مساكين ((ه تعاىل: وقول  . إطالقه

؛ وهكذا إذا مر بك املسكني فإنه شامل للفقري وإذا مر  الفقري يكفيه ملدة سنة فيدخل يف هذا التعريف يدخل فيه

؛ فالفقري أسوأ حاال من املسكني  بينما فرقا؛ أما إذا مجعا فقد قال أهل العلم إن  بك الفقري فإنه شامل للمسكني

؛ واملسكني هو الذي ال جيد الكل يعين جيد النصف لكن ال  أشد حاجة يعين؛ الفقري هو الذي ال جيد النصف

شيخ قبل أن تدخل يف اآلية يف كثري يسأل عن يعين السائل :   )) فمن تطوع خيرا فهو خير له ((جيد الكل؛ 

ال لشخص واحد ما  الشيخ :؟  احدة يعين ثالثني يوم جيزئ يف يوم واحد أو شخص واحدهل جيزئ األيام مجلة و 

ال البد الزم ألنه ممكن  الشيخ :ممكن يشق عليه دور كل يوم مسكينا ما ميكن؟ السائل : ميكن ألا مجع؛ 

بنسبة لنا حنن يف يشوف مثال ثالثة بيوت أو أربعة بيوت فيها هذا العدد ويعطيهم؛ أو يشوف يف بيت كبري هذا 



 

 

؛ ال كثري يا  السعودية هذا بيت عمال فيه ثالثني فقري كلهم فقراء نعطيهم نطبخ هلم الطعام ووصلهم يأكلون

يف أماكن يا شيخ عندنا ناس ال السائل : ؟  املشكلة عمال ما يصلون فهل الكفارالسائل : ؛ شيخ تشق عليهم 

  يف املسلم العدالة وأم يصلي إال إذا تبنيواهللا ما أدري لكن األصل  الشيخ :يعرفون ؛ 


